
                        
Flyplassutvalget for Harstad/Narvik Lufthavn Evenes består av kommunene Lødingen, Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Gratangen, Narvik, 

Evenes og Tjeldsund. Troms & Finnmark og Nordland fylkeskommuner, samt at næringsforeningene i Narvik og Harstad er også 

medlemmer. Avinor og Forsvaret har observatørstatus i utvalget. Flyplassutvalget representerer således en stor geografisk region med 

mange innbyggere og et bredt spekter av brukere, både offentlige og private. 

 

Referat Flyplassutvalget Harstad/Narvik lufthavn Evenes 

Medlemsmøte  

Dato: 27. mai 2021  Kl 09:00- 11:15 

Sted: teams 

Til stede (teams): Terje Bartholsen ordfører Evenes (leder), Per Kristian Arntzen varaordfører Narvik, Helene 

Berg Nilsen ordfører Tjeldsund, Karin Eriksen fylkesråd TFFK, Anita Karlsen ordfører Gratangen, Hugo Jacobsen 

ordfører Lødingen, Frode Foss konsulent reiseliv/flybransjen, Carl Oscar Pedersen Forsvarsbygg, Eirik Guldvog 

Luftforsvaret,  Geir Olav Skogstad Avinor, Stig Winther pcnas, Stian Jensen NFK, Roger Mosand Nordlaks,  Sturla 

Bangstad hål.råd, Sigbjørn Astrup  (ref) 

 

Leder ønsker velkommen og åpner møtet med gjennomgang av saksliste 

1)  Geir Olav Skogstad går gjennom seneste utvikling på lufthavnen sett fra Avinors perspektiv.  

Forsvarets etablering betyr at man skal operere med «svart bane» dvs den skal være fri for 

snø året rundt av beredskapsmessige hensyn.  Dette innebærer opptil 26 flere ansatte.  

Taxebane Y sør skal oppgraderes snart og er i dag stengt.  Gjennomgang av ruteprogram for 

sommeren som er meget offensivt med mange avganger. 

 

2) Stig Winter fra Perisable Center North går gjennom seneste utviklingen med laksetransport 

fra Evenes.  Fler ønsker å styrke eksporten fra Evenes, man slipper først å kjøre laksen til 

Helsinki eller Oslo.  Man ønske på sikt å åpne en rute gjennom russisk luftrom til det fjerne 

Østen noe som vil bety en avstandsreduksjon til det fjerne Østen. 

 

 

3) Eirik Guldvog går gjennom Forsvarets utbygginger.  Oppbyggingen går som planlagt.  P8 og 

F35 vil være på plass fra nyttår.  Luftvern fra august.  Avtaler med Avinor under utarbeidelse 

ift driften av flyplassen.  Prøvedrift med F16 og F35 fra høsten. 

 

4) Carl Oscar Pedersen Forsvarsbygg, gjennomgang av hovedutfordringer som først og fremst er 

støy.  Det jobbes med et varslingssystem for å holde igjen passasjerer ved QRA avgang.  172 

boliger skal også sjekkes for støybelastning.  

5) Aktuell samferdselspolitikk, gjennomgang fra Leder Terje Bartholsen spesielt ift 

flyplasskrysset og bussforbindelser. 

 

6) Muligheter for turisme i Nord-Norge. 

 



                        
Frode Foss reiseliv/frakt/flytrafikk konsulent.   Mener at Nord Norge og Evenes har 

kjempemuligheter spesielt innen reiseliv, men også kombinasjonen frakt og PAX. Viktig å få 

på plass retningsbalanse i frakten for å gjøre den bærekraftig. 

 

7) Sekretariatet la frem nytt forslag fra siste styremøte til endring av finansieringen av utvalget. 

8) Det vedtas at man oppretter en programkomite som legger inn de riktige premissene for en 

transport- og passasjeranalyse for utviklingen på Evenes Lufthavn. 

 


